OLDŘIŠSKÝ 10/2017
ZPRAVODAJ
periodický tisk územního samosprávného celku - ročník 2017
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z
20. a 21. října 2017 v obci Oldřiš:
Počet voličů zapsaných do seznamů celkem:
533
Počet vydaných úředních obálek:
347 tj.: 65% účast
Počet odevzdaných úředních obálek :
347
Počet platných hlasů celkem pro všechny strany: 346
Alespoň jeden platný hlas obdrželo 18 z 24 stran.
ANO 2011
100 hlasů
KDU-ČSL
76 hlasů
SPD - T. Okamura 31 hlasů
ODS
25 hlasů
ČSSD
24 hlasů

KSČM
Česká pirátská strana
Starostové a nezávislí
TOP 09
Řád národa –VU

20 hlasů
19 hlasů
18 hlasů
15 hlasů
4 hlasy

Ostatní strany obdržely 3 nebo méně hlasů. Opis výsledků s preferenčními hlasy naleznete na www.oldris.cz .
Děkujeme všem za účast na volbách. Další nás čekají v lednu a to prezidentské.

INFORMACE Z OÚ……

Obec Oldřiš navštívil hejtman Pardubického kraje
Ve středu 25.10.2017 navštívil naši obec hejtman
Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický Ph.D za
doprovodu ředitele Správy a údržby silnic
Pardubického kraje Ing. Miroslava Němce.
U přátelského a hlavně pracovního setkání se
starosty obce Oldřiš Michalem Serafinem a starostkou
Borové Mgr. Lenkou Tlustou se diskutovalo hlavně o
pokračující přípravě a plánované výstavbě, gravitační
kanalizace a ČOV v obou obcích. Byla projednána
možnost financování stavby z prostředků Pardubického
kraje v rámci pravidel pro poskytování dotací na
rozvoj infrastruktury v Pardubickém kraji. Dále se
diskutovalo o možnostech koordinace projektové
přípravy a prací na obnově povrchů komunikací ve
správě SUS, které budou dotčeny výstavbou kanalizace.
Hejtman se zajímal i o naši základní školu a v této souvislosti ho starosta informoval o provedených
protiradonových opatřeních, které byly v budově školy provedeny.
Po asi dvou hodinách strávených v Oldřiši pokračovala delegace do dalších obcí kraje.
–red-

Usnesení zastupitelstva obce z 20.9.2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje v souladu s ustanovením §47 odst. 5 zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), zadání Změny č.1 Územního plánu Oldřiš.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na výstavbu vodovodního
řádu a přípojky pro hasičskou zbrojnici mezi Svazkem obcí Vodovody Poličsko a obcí Oldřiš.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje Smlouvu o převodu práv a povinností mezi Svazkem obcí Vodovody
Poličsko a obcí Oldřiš.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš neschvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš neschvaluje udělení výjimky z počtu žáků v MŠ Oldřiš na školní rok 2017/2018
z počtu žáků 24 na 16 z důvodů nenaplnění předpisů stanovující limit počtu žáků pro udělení výjimky. Dolní
hranice je 13 žáků a horní hranice 24 žáků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání Změny č.1 Územního plánu
Oldřiš včetně přílohy za dne 11. 9. 2017 předloženou pořizovatelem.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí účetní závěrku k 30. 06. 2017.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Oldřiš za školní rok 2016/2017.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí SMSV za rok 2016.
- Zastupitelstvo obce Oldřiš bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí ZSO Borovsko za rok
2016.
Usnesení zastupitelstva obce z 29.9.2017:
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017
Usnesení zastupitelstva obce z 9.10.2017
- Zastupitelstvo obce Oldřiš schvaluje návrh zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele u
projektu „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“ obsahující:
a) Zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle
dokumentu Závazné pokyny pro zadání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 a zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění a to včetně jejich příloh.
b) Kvalifikační dokumentaci pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle
dokumentu Závazné pokyny pro zadání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 a zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění a to včetně jejich příloh.
Úplné znění usnesení zastupitelstva obce i rady obce jsou dispozici kanceláři OÚ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
ČEZ Distribuce, a.s. oznámil plánované přerušení dodávky elektřiny v obci, které se bude konat dne:
22.11.2017 od 8:00 do 16:00 hod. Bohužel v době uzávěrky Zpravodaje nám ČEZ nesdělil přesnou lokalitu
(předběžně střed obce a dolní konec), které se odstávka bude týkat. Tato informace bude dána na vědomí
místním rozhlasem a na www.oldris.cz .

SLOVO STAROSTY…

Žhavé téma …. Odkanalizování obcí Oldřiš a Borová
DSO Oldřiš - Borová pokračuje v přípravě projektu gravitační kanalizace a ČOV. V současné době je
vydané územní rozhodnutí které nabylo právní moci. Byl dokončen projekt pro stavební povolení a bylo
zažádáno na vodoprávním úřadě v Poličce o vydání stavebního povolení.
V rámci již vydané 71. výzvy „ Operačního programu životního prostředí“ DSO Oldřiš- Borová bude
podávat žádost o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV . Na základě výběrového řízení byla administrací
žádosti pověřena firma ALATERE profi s.r.o. Jak jsme Vás již informovali - k tomu, aby naše žádost byla
úspěšná, je třeba dosáhnout maximálně možného stupně přípravy stavby. Proto DSO rozhodlo, na základě
zpracované zadávací dokumentace stavby, o vypsání výběrového řízení na zhotovitele projektu „Kanalizace a
ČOV obcí Oldřiš a Borová“, tak aby do termínu podání žádosti byl vybrán zhotovitel stavby a zároveň byla
stanovena realizační cena za výstavbu kanalizace a ČOV včetně veřejných částí přípojek. Administrací
výběrového řízení na dodavatele stavby byla na základě výběrového řízení pověřena firma VIA Consult a.s.
M.Serafin, starosta

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY…
ŽLUTÁ TŘÍDA…..
Hned na začátku školního roku se děti ve žluté třídě
seznámily s historicky významnou postavou J. A.
Komenským. Ten je bude provázet celý školní rok.
Začalo to tímto citátem: „Člověk dokonale učený jest
strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se
napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí,
zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.“
Žáci již silné „kořeny a větve“ z nižších ročníků mají.
Květy a zelené listy budou doplňovat postupně
v průběhu posledního roku, který spolu žáci stráví
v této sestavě, než nás šestice páťáků opustí na druhý
stupeň do Poličky. Symbolicky si každý žák namaloval
svůj strom. Rozkvetou a zazelenají se jejich stromy? To
už bude na dětech!

Za J. A. Komenským jsme se vydali na konci září doopravdy, tedy po jeho stopách.
Žáci 4. a 5. ročníku oslavili státní svátek sv. Václava společně. Vydali se
na dvoudenní výlet. První den zamířili do Olomouce, kde byl zavražděn
taktéž vládce z rodu Přemyslovců: Václav III. Jak to ale souvisí s J. A.
Komenským? Ne tak docela.
Olomouc byla cílem naší cesty
především kvůli PEVNOSTI
POZNÁNÍ, kde byly dětem hravou
formou přiblíženy přírodní vědy. Že
by ŠKOLA HROU?
Odpoledne měly děti šanci potkat se
s pamětníkem, který zavzpomínal na
své dětství v Olomouci za 2. světové
války. Večeři si děti připravovaly
samy v ZŠ Bělotín, kde taktéž
přenocovaly.
Druhý den výletu strávili „žluťásci“
v Přerově. V muzeu J. A.
Komenského na děti čekala první
Janova manželka Magdalena
Vizovská. Zavedla je do 17. století a popsala jim, jaký byl v době J. A.
Komenského život, škola… Paní Magdalena děti naučila skládat
středověké psaní, ony jí za to představily zajímavosti z vyrobené knihy Orbis Pictus. Magdalena byla potěšena,
že děti knihu vlastnoručně vytvářely. Za to knihu ozdobila Komenského pečetí. Nechť je kniha Orbis Pictus žáků
žluté třídy památkou na tento vydařený výlet.
Foto a text: Hana Pražanová, třídní učitelka

ZELENÁ A MODRÁ TŘÍDA…
V pátek 29.9. se děti ze zelené a modré třídy vydaly na pěší
výlet na Lucký vrch. Počasí dětem přálo, cestou si užívaly
slunečného „babího léta“, kochaly se podzimní přírodou,
seznámily se s turistickými značkami a zahrály si Bombu,
Růženku, Deset. Zdolání Luckého vrchu potvrdily děti i
ostatní svým podpisem. Děkujeme vzorně připravenému
průvodci za příjemnou společnost a s pozdravem ZDRÁVI
DOŠLI zelení a modří.

Poděkování
Žáci a učitelé ZŠ děkují rodičům, kamarádům, babičkám, dědečkům a ostatním občanům za pomoc
při sběrové soutěži drobného elektra a baterií v projektu Recyklohraní. Nasbírané baterie a
spotřebiče budou odvezeny k recyklaci a dětem budou připsány na konto školy body v projektu.
Naďa Šlosrová, ZŠ Oldřiš
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UDÁLO SE U NÁS…

Přednáška o jedovatých houbách
V pátek 22. září dorazil do naší obce mykolog
Vavřinec Klener, aby při vrcholu houbařské sezóny
určil přinesené houby a řekl něco o tom, jak
bezpečně poznat jedovaté houby. Přinesených
vzorků byla opravdu celá řada, a určování tak bylo
velmi zajímavé. Po této praktické části mluvil
Vavřinec Klener, který je členem výboru České
mykologické společnosti, o tom, čeho se vyvarovat
při sběru hub, jak rozeznat zaměnitelné jedovaté a
jedlé houby, či jak působí otrava u různých hub.
Celkově se přednáška velmi vydařila, a věříme, že si
z ní všichni účastníci odnesli něco nového.
Místní organizace KDU-ČSL

Více fotografií na https://www.facebook.com/kdu.csl.oldris/

Drakiáda
Jako každoročně byla i letos pro děti připravena
drakiáda na kopci za školkou. Sešla se více než dvacítka
dětí v doprovodu rodičů a známých. Počasí bylo nádherné,
sluníčko se chlubilo svými paprsky, z kopce jsme měli
nádherný výhled na podzimem zbarvenou přírodu, jen vítr,
tolik nezbytný k pouštění draků, nikde. Jednu chvíli se sice
podařilo skoro všechny draky poslat do menších či větších
výšek, ale byla to jen krátká chvíle. Nakonec si děti opekly
špekáček, pochutnaly si na moučníku a byly odměněny
diplomem a čokoládovou medailí.
Kamila Lorencová
Foto: M. Radiměřská

MYSLIVECKÝ KROUŽEK

Myslivecký kroužek funguje již třetím rokem a letos ho navštěvuje 17 dětí.
Dne 20.10.2017 v rámci konání Dne stromů se děti z mysliveckého kroužku vydaly na Přibylov do lesa
posbírat odpadky po turistech a houbařích, kteří je v lese nechávají zřejmě jako odměnu pro les za
nasbírané houby. Kromě PET lahví, obalů od sušenek, víček od piva, plechovek aj. našli mladí myslivci
plamínky začínajícího lesního požáru. Zachovali chladnou hlavu a duchapřítomně zavolali veliteli
hasičského sboru. Místní hasiči neprodleně přijeli a oheň zdárně uhasili. Děti si nakonec z lesa odnášely
dobrý pocit nejen z uklizeného, ale i zachráněného lesa a stejně jako většina z nás v těchto dnech i plné
batůžky hub.
Na závěr bych rád citoval jednoho mladého myslivce, který událost krásně shrnul a jehož slova stojí za
zamyšlení: „To je hrůza, co dneska všechno lidi v lese nechávají.“
A. Votočka

Foto: J. Votočková

DĚTEM I VEDOUCÍM
KROUŽKU DĚKUJEME! !

NĚCO MÁLO Z KNIHOVNY…

Člobrdiáda 2017 v číslech
1.10.2017 – čtvrtý ročník Člobrdiády. 4 pořadatelky – Romča, Kamča, Klárka a Renča.
21 účastníků, z toho 17 hráčů – 14 holčiček, 3 kluci. 6 herních plánů, 68 herních figurek, kolik bylo herních
kostek – nevím , někteří měli pro štěstí svoji vlastní. 3 hrací kola, 16 malých zklamaných hráčů, protože
výherce byl jen jeden – nejmladší hráčka Emička Vajsová. Sláva vítězům, čest poraženým – i když někteří
to snáší lépe, jiní hůř. Odměněni byli všichni. Těšíme se na další ročník!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novinky v naší knihovně:
Máme „naskladněno“ plno nových knih… některé by se vám, milé děti, mohly hodit. Například jsem
obohatila naučnou knihovnu o tyto knížky, které vám pomohou s učením:
První neučebnice fyziky aneb Čůrají ryby?
Kniha, která v 50 otázkách a odpovědích mění pohled na fyziku a ukazuje, že i bez vzorečků se toho
můžete hodně dozvědět. A bude Vás to přitom bavit. Kniha, které opravdu porozumíte. Kolik stupňů
má vakuum? Může být něco rychlejší než světlo? Proč teplá voda umývá lépe než studená? Proč jsou
kapky kulaté? Proč měsíc nespadne na zemi? Odpověď na tyto otázky (a 44 dalších) se dozvíte v
první neučebnici - knize, která Vás bude bavit. K dispozici je i druhý díl.
Také máme nové knížky, které studenti potřebují přečíst v rámci povinné školní četby:

Vladimir Nabokov
Lolita

G.G.Marquéz
Sto roků samoty

Jan Werich
Fimfárum

Velký Gatsby

Dále jsem knihovnu vybavila stolními hrami pro děti, tak si přijďte zahrát –
například, když počasí nepřeje, nebo když nebude zrovna nic zajímavého na
fecebooku . Připomínám, že knihovna je otevřena každou středu od 15.00
do 17.00 hodin, ale dle potřeby je možné ji navštívit i mimo tento čas – stačí
se ohlásit v kanceláři OÚ.
R. Koutná, knihovnice

JSDH Oldřiš
Koncem měsíce září a to 30. 09. 2017 v 10:45 hod naše jednotka vyjížděla k požáru
zemědělské usedlosti na Březinách. Po příjezdu na místo události velitel zásahu HZS naši
jednotku rozdělil – jedna část prováděla dálkovou dopravu vody pomocí cisterny CAS 25
a tři členové jednotky vybavení dýchací technikou prováděli hašení uvnitř budovy a pak
pomocí termokamery prováděli průzkum skrytých ohnisek požáru. Dále pomáhali s vyváděním
hospodářských zvířat z budovy a s rozebíráním konstrukce střechy. Návrat jednotky byl v 14:35 hod.

Foto Oplištil Luděk st.

Zvuk sirény zazněl v i dopoledních hodinách 12.10.2017 v 10 hod. Šlo opět o výjezd do areálu
Poličských strojíren, ale tentokrát z důvodu taktického cvičení. Cvičení bylo zahájeno poplachem jako u
ostré události z důvodu monitorování příjezdových časů povolaných jednotek. Cílem tohoto cvičení byl
nácvik události výbuchu trhaviny při plném provozu firmy, kdy jednotky plnily předem domluvené úkoly
nejen na hašení požáru, ale také na evakuaci zaměstnanců z ohrožených budov a dalších možných situací.
Naše jednotka nacvičovala hašení okolí fiktivního výbuchu haly a pak dálkovou dopravu vody z vodní
nádrže v areálu, přičemž byl sledován čas a provedení daných úkolů. Cvičení se zúčastnilo kolem 12
jednotek dobrovolných hasičů a 3 profesionálních. Vše pod dozorem vedení HZS Svitavy a ředitele
Poličských strojíren.
Další výjezd JSDH byl bez sirény, jelikož ohlášení začínajícího požáru lesního porostu na Přibylově
provedl vedoucí mysliveckého kroužku s dětmi přímo naši jednotce a to 20. 10. 2017 před 16 hod. Naše
jednotka, po přesné navigaci ohlašovatele požáru pana Votočky, dojela s cisternou na místo události a tento
začínající požár uhasila. Díky pohotovému jednání členů mysliveckého kroužku a po následné domluvě
s operačním střediskem v Pardubicích, nebylo nutné povolat profesionální jednotku HZS Polička. Velitel
jednotky se poté domluvil s vedoucím kroužku na večerní kontrole místa události a v 17 hod zásah ukončil.
JSDH Oldřiš děkuje dětem a vedoucím mysliveckého kroužku za příkladné chování při vzniklé situaci.
Za JSDH Oldřiš Oplištil Luděk st.

Hasičské sportovní okénko – září 2017
SDH Oldřiš zajišťuje preventivní činnost a je ku pomoci bližním v obci i mimo obec. Mimo tyto své
povinnosti si také její členové zlepšují svoji fyzickou kondici soutěžní a sportovní činností. Snaží se tak,
mimo jiné, i co nejlépe reprezentovat naši obec v širokém okolí. Přinášíme Vám informace z uplynulých
soutěží v požárním sportu.
23. 9. 2017 – Okresní liga SY – Květná – XI. závod
Na poslední závod Okresní ligy vyrazily naše týmy bojovat o konečné pořadí v ročníku 2017. Muži
měli teoretickou šanci poskočit ze 6. místa na konečné 3. místo, ale museli čekat na případné zaváhání
týmů před nimi. Veteráni mohli zaútočit z 2. místa na celkové 1. místo, ale toto bylo velmi
nepravděpodobné vzhledem ke komfortnímu náskoku vedoucích Hartmanic. Ženy chtěly potvrdit dobrou
formu z druhé poloviny ligy a zabojovat o celkové 6. místo.
Průběh samotné soutěže ve značné míře ovlivnilo počasí - zima, silný vítr a zesilující déšť – to nejsou
ideální podmínky pro požární útoky. S nepříznivými podmínkami se nejdříve rozběhli vypořádat muži.
Pokus se jim povedl rozběhnout velmi dobře, až na malý zádrhel na úplném konci. Jednomu z proudařů
trvalo zbytečně dlouho, než srazil terč a časomíra se tak zastavila až na čase 19,77s. Za tento výkon
obsadili muži 9. místo z 29. týmů. Veteráni šli na start již s vědomím, že Hartmanice v celkovém
bodování ligy neporazí. Chtěli tedy aspoň poslední závod sezóny vyhrát. To se jim podařilo a v Květné
zvítězili s časem 18,29s. Ženy před svým startem věděly, že nemají lehkou situaci, protože týmům se
kterými soupeřily o konečné pořadí, se docela dařilo. Nervozita z tohoto faktu a dráha poznamenaná
celodenním deštěm asi rozhodly o tom, že se ženám pokus nepovedl. S neplatným pokusem skončily na
9. místě z 12-ti týmů.

Foto: Jiří Feltl

Tímto závodem tedy skončila Okresní ligy Svitavska 2017.
Oldřišští muži skončili na celkovém 6. místě, měli při tom stejně bodů jako 5. Zderaz A. O tom, že
Zderaz bude 5. a Oldřiš 6. rozhodlo to, že Zderaz měla větší počet lepších umístění, jak stanovují pravidla
ligy. Muži můžou být každopádně spokojeni, protože toto je jejich nejlepší celkové umístění jakého
doposud v Okresní lize dosáhli. A vzhledem k tomu, kolik kvalitních týmů a kolik týmů celkově (54) se
v této kategorii letos představilo, je to výborný výsledek.
Sezóna veteránů připomínala svým průběhem tak trochu tu loňskou. I letos se tahali o důležité body
v souboji o celkové prvenství s jedním největším rivalem. Zatímco loni to byl Široký Důl, letos to byly
Hartmanice. Tento souboj trval až do posledního závodu, kde sice měly Hartmanice komfortní náskok,
ale nebylo ještě vše úplně rozhodnuto. Až po posledním závodě bylo jasné, že Oldřišští veteráni se
celkově v Okresní lize umístí na 2. místě. Obhájili tak krásné 2. místo z loňského ročníku.
Ženy vstoupily do letošního ročníku bohužel špatně a dlouho hledaly formu. Až v druhé polovině soutěže
se jim podařily 4 velmi kvalitní výsledky, ty již nedokázaly úplně dohnat bodovou ztrátu ze začátku a

ženy se tak umístily na celkovém 8. místě. Byla to pro ně smolná sezóna, protože tento tým má určitě na
lepší výsledky, což na pár závodech letos předvedl.
Konečné pořadí našich týmů v Okresní lize Svitavska 2017:
Muži – Oldřiš – 6. místo z 54. – 139 bodů – 11 odběhnutých závodů z 11-ti
Ženy – Oldřiš – 8. místo z 23. – 37 bodů – 11 odběhnutých závodů z 11-ti
Senioři – Oldřiš – 2. místo z 6. – 46 bodů - 11 odběhnutých závodů z 11-ti
Výkony našich týmů v Okresní lize Svitavska 2017:
1.záv. 2.záv. 3.záv. 4.záv. 5.záv. 6.záv.
19,57s 18,63s 17,95s 18,65s 18,21s 19,66s
muži
21,93s 32,79s
N
34,84s 33,35s 25,04s
ženy
veteráni 20,20s 17,46s 17,40s 19,46s 17,23s 17,02s

7.záv.
18,58s
18,64s
17,27s

8.záv.
20,55s
18,97s
16,82s

9.záv.
19,55s
17,89s
16,44s

10.záv. 11.záv.
18,34s 19,77s
20,14s
N
16,94s 18,29s

Konečné výsledky Okresní ligy Svitavska ročníku 2017 najdete na stránkách obce Kamenec u Poličky http://www.obec-kamenec.cz/liga/index.htm
Na závěr letošní sezony se naše týmy mužů a žen ještě představí v sobotu 28.10.2017 v Širokém Dole na
soutěži ”O putovní pohár VŘSR - Memoriál V.I.Lenina 2017” v požárním útoku. Letos se do tohoto
vyhlášeného závodu přihlásilo 205 týmů včetně těch nejlepších z celé ČR a také ze Slovenska. Navíc
bude probíhat souběžně v areálu “Otevřené Mistrovství Evropy a přilehlých kontinentů v nalévačce“,
které budou pro místní pořadatele organizačně zabezpečovat muži z Oldřiše. Jedná se soutěž o
nejrychlejší náběr vody z kádě pomocí savic a koše do soutěžního stroje. Vzhledem k uzávěrce
Zpravodaje před touto akcí píši, že akce teprve bude, byť již nejspíš byla :-)
V sobotu 11. listopadu se zúčastníme slavnostního vyhlášení Okresní ligy Svitavska, kde se oceňují
jednotlivé týmy a hodnotí se celá sezóna. Tato poslední akce v tomto roce pod záštitou Rady Okresní
ligy a Tomáše Hořínka se uskuteční v Pomezí.
Za soutěžní kolektivy SDH Oldřiš Jakub Radiměřský

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů – listopad 2017
Jedlová
25. 11. 2017 - Vánoční inspirace v Jedlové
od 13 do 17 hodin v sokolovně.
Zájemci o vystavení či prodej svého zboží se mohou
hlásit na tel. 605 432 433 nebo na e-mail
IlonaRom@seznam.cz.

11.11.2017 - Jazzové setkání - Audrey Martells &
W. Fischbacher Trio (USA/CZ)
20:00 - Divadelní klub Polička
Audrey Martells -zpěv, Walter Fischbacher –
klávesy, Petr Dvorský – kontrabas, Andy Winter –
bicí

Litomyšl
5.11.2017 - 7.11.2017 - Mezinárodní festival
outdoorových filmů
Music Club Kotelna, Litomyšl
Soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Za
třináct let své existence se stal ve své podstatě a
charakteru největším filmovým soutěžním putovním
festivalem nejen v České republice, ale také na
světě. Festival je zaměřený na sporty i život s
outdoorovou tématikou, na filmy dobrodružné,
extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné.

Sebranice
4.11.2017 - SAMHAIN, oslava keltského svátku, ve
Sklepení Morie Sebranice 8
začátek v 18hodin, hraje Jarda Svoboda, kapelník
TRABANDU
pořádá Spolek archaických nadšenců

13.11.2017 - Skleněný zvěřinec
19:00, Smetanův dům, Litomyšl
Divadelní představení uvádí Divadlo Bez zábradlí
(S. Stašová, J. Nosek/F. Cíl, K. Trnková/A.
Daňková, Z. Piškula/A. Vacula.
Vstupné: I. pořadí 390 Kč, II. pořadí 350 Kč, III.
pořadí 300 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel. 461
612 161)
16.11.2017 – Sebastian
18:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Koncert a afterpárty.
Vstupné: 220 Kč v předprodeji (IC Litomyšl, tel.
461 612 161) a 270 Kč na místě

11. 11. 2017 – Cvičení Kundalini jógy
od 9.30 do 12.30 hod. na sále kulturního domu.
Nový cyklus je zaměřen na posílení Intuice a nese
název „To je moje CESTA, CESTA INTUICE“.
Dostanete do rovnováhy a harmonie vaše fyzické
tělo, psychické zdraví a duševní pohodu. Cena: 300
Kč.
18. 11. 201 – Koncert kapely WxP
od 20.00 hod. na sále kulturního domu. Jako
předkapela zahraje uskupení Unotrio. Jedná se o
speciální koncert díky delšími playlistu se starými
písněmi.
24.11.2017 - Výroba postaviček z kukuřičného šustí
9-14 hodin, Sebranice Světnice č.p. 8, vede Lenka
Kmošková, objednávky na telefon 604590474,
pořádá Spolek archaických nadšenců

25.11.2017. 20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Jana Jelínková & Sto zvířat
Koncert a afterpárty.

30. 11. 2017 – Záhadná a drsná Namibie
od 19.00 hod. na sále kulturního domu promítání
nejnovějšího cestovatelského pásma cestovatelské
dvojice Kateřiny a Miloše Motani. Vstupné: 50 Kč.

Polička
3.11.2017 koncert kapely TIMUDEJ + DOTT
Divadelní klub Polička od 20:00
Koncert veselých a skočných pražských Timudej. Po
nich vystoupí mladá, krásná neméně veselá a
neméně skočná poličská kapela DOTT. Vstupné:
170 Kč 100 student

Dolní Újezd
11. - 12. listopadu Výstava králíků, drůbeže, holubů
a exotů
Výzdoba a ukázky výpěstků zahrádkářů
V sobotu od 8 :00 do 16:00 a v neděli od 8:00 do
15:00 pořádají chovatelé a zahrádkáři v
chovatelském středisku.

9.11.2017 - Ivan Mládek a Banjo Band
19:00 - Tylův dům
Koncert českého banjisty, zpěváka, baviče, textaře,
skladatele, muzikanta, komika, kreslíře a humoristy.
Vstupné: 250 Kč/300 Kč/350 Kč

11. listopadu Pouťová taneční zábava
V sokolovně pořádá od 20:00 Sokol Dolní Újezd

Informace poskytuje: Ing. Naděžda Šauerová, www.regionsm.cz.

26. listopadu Tradiční předvánoční prodejní
výstava v sokolovně od 9:00 do 16:00 pořádá
kulturní komise. Bohatý kulturní program

INZERCE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka služeb a výrobků :
Nabízíme cukrářskou výrobu
Každý 1 kg / 300 Kč
Dorty
bez chemických přísad a
především z kvalitních surovin,
Každý 1 kg / 150 Kč
Cukroví
které mají tu správnou chuť.
Každý 1 km / 5 Kč
Doprava
Tento mistrovský kousek Vám po
dohodě dovezeme až k Vám domů, abychom Vám ušetřili čas. Ten oceníte
zejména v době oslavy či výročí. Veškerý sortiment je na objednávku.
Masáže:
Sportovní masáže
uvolnění pohybového aparátu pro sportovce
uvolnění svalů pro ty, kteří trpí nedostatkem pohybu či
Rekondiční masáže
namáhají jen určitou část těla
Lymfatické drenáže
pomocí masáže zajištění správného proudění lymfy v těle
vypuzování lymfatické tekutiny z fibrotického podkoží pomocí
Masáže na celulitidu
masáže a tím zmírnění projevů celulitidy
Reflexní terapie
pomocí masáží chodidel se ovlivňují další části těla
Po telefonické či osobní domluvě. Možno i u vás v soukromí.
Montáže a údržba:










Montáž, demontáž nábytku, kuchyní
Montáž dřevěných obkladů a podlah
Opravy v domácnostech od A do Z
Přidělání poliček, garnýže, osvětlení a elektro opravy zásuvky, vypínače a vše okolo
domova
Stěhování
Zednické práce
Malířské a natěračské práce
Čištění odpadů a vodoinstalatérské služby
Další služby
cena: 150,-kč/hodina + 5,-Kč/km doprava
Rostislav Červinka
Včelákov 100 (okres Chrudim,
poblíž města Hlinska)
+420 723 325 348
rosta.cervinka@seznam.cz







Venkovní práce:
Úprava zeleně okolo domu
Sečení trávníků, louky
Stavění plotu a natahování pletiva kolem pozemků
Štípání, řezání, kácení dřeva
Další služby

OMALOVÁNKY PRO DĚTI

RECEPT PRO MAMINKY

Voňavý tvarohový koláč s jablky
Suroviny
250 g měkkého tučného tvarohu (vanička)
200 g Hery
250 g moučkového cukru
1 prášek do pečiva
4 vejce
250 g hladké mouky
4 velká jablka
vanilkový cukr
mletá skořice
Jablíčka oloupeme, zbavíme jader a nakrájíme na
měsíčky.
Tvaroh utřeme s cukrem, tukem a vejcem.
Vmícháme mouku smíchanou s práškem do pečiva
(pokud je těsto moc hutné, přidáme trošku mléka).
Těsto rozetřeme na vymazaný a vysypaný plech.
Poklademe jablíčky, posypeme cukrem a skořicí.
Pečeme v předehřáté troubě :160°C - cca 35 minut.
Po vychladnutí poprášíme moučkovým cukrem.
www.toprecepty.cz

Na nádraží přijde muž k pokladně a povídá:
VTIPY PRO TATÍNKY….
“Jednou do Rakouska!“
“Dobře, pane,“ na to pokladní, “ale kam do Rakouska?“
“No, přece do Rakouska!“ rozčílí se muž. Pokladní uvažuje, jak by z muže potřebnou informaci dostala, ale ten se mezitím
otočí k frontě cestujících a vykřikuje:
“No, to je teda expertka! Ani neví, kde je Rakousko!“
Vejde malý kluk do holičství. Holič se nakloní nad zákazníka a povídá mu:
„Tohle je nejhloupější dítě, jaké jsem kdy poznal, dokážu vám to.“
Zavolá si klučinu k sobě, vezme do jedné ruky dvě dvacky, do druhé ruky stovku a ptá se ho:
„Ze které ruky si vezmeš?“
Klučina rychle hrábne po dvacetikorunách a běží pryč. Holič se uspokojeně podívá na zákazníka:
„Vidíte - neříkal jsem to? Úplně blbej!“
Když pak zákazník odejde od holiče, vidí toho samého kluka jíst zmrzlinu. Ptá se ho, proč si vybral dvacky
místo nabízené stovky.
„Protože kdybych sáhnul po stovce, je po hře!"
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ BAREVNÝ PODZIM!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informace k vydávání Zpravodaje:
OLDŘIŠSKÝ ZPRAVODAJ je periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Obec Oldřiš, Oldřiš 132, tel.: 461 747 117, vychází
1x měsíčně bezplatně v nákladu 290 výtisků. www.oldris.cz . Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22726. Do
Zpravodaje může svými příspěvky přispívat každý, kdo má zájem. Příspěvky neprochází redakční jazykovou úpravou, pisatel bude pod svým článkem
vždy jmenován. Podepsané příspěvky vyjadřují názory pisatelů a nemusí být totožné s názorem vydavatele.
Příspěvky zasílejte mailem na adresu : ucetni.oldris@email.cz . Uzávěrka je vždy 20. den v měsíci.

